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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia yang mayoritas penduduknya 

muslim. Hal ini disebabkan karena Bahasa arab merupakan alat dan kunci untuk 

memahami Al-Qur’an dan Al – Hadist serta sumber – sumber hukum Islam lainnya 

(Rosyidi, 2014).  

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 

Bab 1 Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah. Al –qur’an hadis, membaca, menghafal, 

menulis, dan memhami surat – surat pendek dalam al-qur’an surat al – fatihah, an 

– naas sampai dengan surat ad – dhuha. 

Melihat fakta yang juga didapat dengan wawancara nara sumber, banyak 

dari murid – murid yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan 

melafalkan Bahasa Arab dan kesulitan dalam memahami artinya, maka diperlukan 

metode pembelajaran alternatif yang dapat membantu dan menunjang pembelajaran 

murid – murid dalam memahami Bahasa Arab yaitu aplikasi edukasi pembelajaran 

Bahasa Arab berbasis Android yang praktis dan dapat digunakan kapanpun dan 

dimanapun. 

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, begitu pula dengan 

penggunaan Internet baik dari personal computer (PC) maupun dari smartphone. 

Pengguna internet menurut Badan Pusat Statistik menurut kegiatan utama yaitu 

bekerja 52,07%, sekolah 36,50%, mengurus rumah tangga 41,46%, dan lainnya 

41,42% (bps.go.id, 2015). 

Dengan melihat statisik menurut kegiatan utama yaitu sekolah sebesar 

36,50%, maka terdapat peluang untuk pembelajaran Bahasa arab yang dapat 
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dikembangkan yang sebelumnya hanya diajarkan di sekolah – sekolah maupun 

kursus – kursus tertentu dengan metode pembelajaran dalam kelas dan memerlukan 

tatap muka dalam metode pembelajarannya. Menurut Wahab (2015), guru Bahasa 

Arab juga diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran Bahasa Arab 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan pembelajaran Bahasa Arab 

berbasis riset. Maka dari itu diperlukannya aplikasi edukasi yang dapat 

mempermudah pembelajaran Bahasa arab secara individu melalui teknologi 

smartphone. 

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 jumlah siswa Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) di Kota Surabaya pada tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 32.364 

(bps.go.id, 2017). Pada fase inilah siswa mulai harus dapat mempelajari Bahasa 

Arab yang baik dan benar. Dengan pembelajaran Bahasa Arab diharapkan akan 

mempermudah dalam membaca Al – Qur’an beserta memahami maknanya. Maka 

dari itu penulis ingin membuat Tugas Akhir yang berjudul rancang bangun aplikasi 

pembelajaran Bahasa Arab berbasis Android. Aplikasi ini akan memberikan 

edukasi yang atraktif dan interaktif. 

 Tugas Akhir ini menggabungkan metode pembelajaran yang sudah ada dan 

teknologi aplikasi edukasi berbasis Android sehingga belajar Bahasa Arab dapat 

menjadi lebih mudah dan lebih interaktif.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir Rancang Bangun Aplikasi Belajar 

Membaca dan Mendengarkan Bahasa Arab untuk siswa usia SD berbasis android 

yaitu bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi belajar membaca dan 

mendengarkan Bahasa Arab untuk siswa usia SD berbasis android?. 
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1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang dan membangun Aplikasi Edukasi belajar Bahasa Arab untuk siswa usia 

SD berbasis Android. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat-manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi anak – anak usia Sekolah Dasar (SD), dapat belajar membaca dan 

melafalkan huruf hijaiyah beserta dapat memahami kosa – kata dasar 

sehari – hari lebih interaktif dan lebih mudah. 

b. Bagi orang tua, dapat membimbing anaknya dengan bermain dan belajar 

bersama ketika di rumah. 

c. Bagi pengajar di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ), dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran dengan cara yang 

interaktif. 

d. Bagi penulis, dapat mengembangkan aplikasi edukasi ini supaya lebih 

baik dan agar terus bermanfaat bagi orang lain. 

1.5 Ruang Lingkup 

Untuk menghindari kerancuan dan pelebaran masalah, penulis 

membatasi penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya mencakup pembelajaran Bahasa Arab. 

b. Penilitian ini hanya mencakup membaca, melafalkan dan mendengarkan 

dalam pembelajaran dasar Bahasa Arab. 

c. Penelitian ini menggunakan sistem operasi Android. 
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d. Penelitian ini menggunakan metode observasi. 

e. Penelitian ini hanya mengambil daerah Surabaya Timur bagian Barata 

Jaya dan sekitarnya sebagai studi kasus. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Pada bagian ini dilakukuan analisa dan perancangan terhadap system, 

meliputi studi pendahuluan, analisa sistem, desain sistem, implementasi, dan uji 

coba. 

1.6.1 Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini segala kegiatan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan penilitian akan dilakukan, sebagai contoh mencari artikel, jurnal atau 

sumber yang berkaitan dengan topik yang diambil. 

1.6.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini setiap kebutuhan dari sistem akan dianalisa dan dikumpulkan. 

1.6.3 Desain Sistem 

Aplikasi yang akan dibuat pada penilitian ini akan menggunakan arsitektur 

client – server, dimana pada sisi client akan menggunakan sistem operasi Android, 

dan pada server akan melalui antar muka yang telah dibuat. 

1.6.4 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini sistem akan dibuat berdasarkan desain yang telah dibuat 

sebelumnya. 

1.6.5 Testing 

Pada tahap ini sistem akan diuji coba, tujuannya adalah untuk menemukan 

bug/error dan memperbaikinya. 
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1.6.6 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini akan diuraikan hasil analisis yang didapatkan setelah 

melakukan pengujian, dan akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan 

sistem. Selain itu, pada tahap ini akan diuraikan saran dari penulis untuk 

pengembangan aplikasi. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir ini nantinya tersusun dalam enam bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bab I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup dan keterbatasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi pelaksanaan, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 

Bab II. LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi teori-teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. Yang dimaksud adalah Pembelajaran Bahasa Arab, Android, 

Database, dan Android Studio. 

BAB III. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Pada bab analisis dan desain sistem ini berisi tentang analisis pembuatan 

aplikasi yang dirancang, desain pembuatan aplikasi, serta nilai entrepreneurship. 

BAB IV. IMPLEMENTASI  

Implementasi oleh pengujian berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

proses implementasi dari aplikasi yang telah dirancang, seperti asset suara dan 

gambar, cerita dan narasi, serta kode yang digunakan. 

BAB V. PENGUJIAN 
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Bab ini berisikan mengenai scenario pengujian, aspek pertanyaan diberikan 

dalam bentuk interview untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna yang dapat 

memperbaiki hasil pengujian dari aplikasi yang telah dirancang 

BAB VI. PENUTUP 

Penutup berisikan mengenai kesimpulan serta umpan balik yang berupa 

saran dan/atau komentar dari aplikasi yang telah dirancang.   

1.8 Gambaran Sistem yang dikerjakan  

Aplikasi akan memanfaatkan arsitektur clinet – server dimana pada sisi 

client terdapat dua sisi lagi yaitu admin dan user. Admin berguna untuk mengatur 

jalannya konten yang terdapat pada aplikasi agar konten dapat terkontrol dengan 

baik. Pada sisi client side terdapat user yang dapat belajar huruf hijaiyah, belajar 

angka, belajar nama anggota keluarga, belajar benda di rumah, belajar, benda di 

kelas, bermain tebak huruf hijaiyah, bermain tebak kosakata dan bermain angka. 

 

 


